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Jeroen Brouwer kreeg aan het slot van zijn laatste 
vergadering van het College van Afgevaardigden een 
afscheidsbundel aangeboden. In die bundel: 43 van 
zijn 44 openingscommentaren voor het Advocaten-
blad. Zijn laatste dekencommentaar kon helaas niet 
mee, die zat nog in de pijplijn.
pV=C, Schrödingers kat, De Foudriniermachine, Leg 
Godt en Terug naar Thucydides: titels die sommigen onder u nu al in weemoed 
zullen doen omkijken, getuige ook de twaalf ‘recensies’ die (oud) leden van de Al-
gemene Raad en bureauhoofden over Jeroens dekencommentaren hebben geschre-
ven. Oud AR-lid Afke Gerritsen bijvoorbeeld: ‘Een openingscommentaar van Jeroen 
Brouwer is vaak te vergelijken met een sandwich. Tussen lagen van degelijke kost, 
ontleend aan natuur- of rechtswetenschappelijke literatuur, bevindt zich het beleg 
waar het om draait: een analyse, stelling of dekenaal advies aan de lezer. (...) Ik heb 
er zeer van genoten.’
Het moet gezegd, voor anderen was het geestelijk trapezewerk van Jeroen soms te 
hoog gegrepen. Voor díe mensen heb ik in ieder geval goed nieuws: het intellectuele 
niveau van mijn voorganger zal ik niet halen.
Mede daarom zal de toonzetting van dit commentaar de komende twee jaar anders 
zijn: korter, directer en wat meer gericht op de actualiteit. Met het oog op het laatste 
is ook de plaats van dit commentaar gewijzigd: aan het einde van de rubriek ‘Actua-
liteiten’ in het Advocatenblad. Dat past ook beter in de redactionele onafhankelijk-
heid van ‘ons’ huisorgaan.

Door enkele journalisten werd mij ter gelegenheid van mijn aantreden gevraagd 
wat ik hoop te bewerkstelligen tijdens mijn dekenaat. Mijn onbescheiden ant-
woord: meer transparantie voor de consumenten van advocatuurlijke diensten en 
versterking van het zelfreinigend vermogen van de advocatuur. In het kader van het 
laatste is naleving van de verplichtingen die de WID en de Wet MOT aan advocaten 
opleggen de komende tijd een belangrijk onderwerp.
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen in het verslag van de collegevergadering, heeft 
het College van Afgevaardigden ingestemd met ‘toezicht op toezicht’. De Orde zal 
een deel van het toezicht op de naleving van de WID/MOT voor haar eigen verant-
woordelijkheid nemen.
Concreet betekent dit dat de Orde het toezicht organiseert via de Centrale Controle 
Verordeningen, het uitvoeren van 250 steekproeven per jaar (onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de dekens en de Algemene Raad) en het tuchtrecht. Het 
BFT wordt alleen op hoofdlijnen en anoniem over de resultaten van dit toezicht 
geïnformeerd. Daarnaast behoudt het BFT de bevoegdheid om bijzondere onder-
zoeken te verrichten naar zaken of advocaten met een verhoogd risico, naar ver-
wachting zo’n 20 tot 25 per jaar. Bij deze onderzoeken worden de lokale dekens 
ingeschakeld. Het streven is erop gericht dat de dekens op aanwijzing van het BFT 
inzage krijgen in de dossiers. De dekens kunnen vervolgens bepalen wat onder het 
beroepsgeheim valt.
Want voor dat laatste wordt dit gebouw neergezet: de bescherming van het beroeps-
geheim. Toezicht op toezicht door ‘eigen’ mensen verdient naar ons oordeel de ster-
ke voorkeur boven volledig extern toezicht door het BFT.

Tot slot, geheel volgens de beproefde sandwichmethode, kom ik nog even terug op 
mijn zeer gerespecteerde voorganger. Jeroen, de balie is jou veel dank verschuldigd. 
Het ga je goed.

Nieuwe deken, 
nieuwe plek

Els Unger
Het nieuwe lid van de Alge-
mene Raad, B.J.Th. Bouma, 
krijgt binnen de Algemene 
Raad de portefeuille Rechts-
praktijk/communicatie. Dat 
heeft de Algemene Raad in 
de juli-vergadering beslo-
ten. Bouma neemt Rechts-
praktijk over van de inmid-
dels afgezwaaide Guido 
Schakenraad. Communica-
tie viel in het takenpakket 
van waarnemend deken Els 
Unger.

De verdeling van de porte-
feuilles met ingang van 1-
7-2005:
E. Unger - Algemeen deken
J.M. van den Wall Bake 
- Waarnemend deken/wet-
gevingsadvisering
E. van Liere - Opleiding
B.J.Th. Bouma - Rechts-
praktijk/communicatie
J.N. de Blécourt - Beroeps- 
en gedragsregels
Ch. L. van den Puttelaar 
- Gefinancierde rechtshulp/
asielzaken
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who knows where your career
could take you?

at Norton Rose

Norton Rose is een wereldwijd opererend advocatenkantoor,
met 20 vestigingen in 17 landen. Norton Rose is vooral
actief in de sectoren Banken & Financiële Instellingen,
Energie & Infrastructuur, Transport & Technologie en op het
gebied van het internationaal ondernemingsrecht.

Norton Rose Amsterdam is opgericht in 2002. Bij het
kantoor zijn inmiddels 35 advocaten werkzaam. Het kantoor
kenmerkt zich door een open cultuur, een praktische
instelling en een pioniersgeest die past bij een jong kantoor.

Wij zijn op zoek naar:

Beginnende of gevorderde 
advocaat-stagiaires

op het gebied van:

• Financieringen (Asset finance, Acquisition finance,
Securitisations)

• Energie (Sectorgericht ondernemingsrecht,
toezichtwetgeving, handel)

• Ondernemingsrecht (Fusies en Overnames, Private Equity,
Kapitaalmarkt transacties)

• Procesrecht (Nederlands, Internationaal, Arbitrage)

• Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht
(Gebiedsontwikkeling, PPS, ruimtelijke ordening)

Wij vragen goede studieresultaten, een gedreven
persoonlijkheid die past binnen het team, uitstekende
communicatieve vaardigheden, een goede beheersing van 
de Engelse taal en een flexibele instelling.

Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, een collegiale
werksfeer in een jonge en professionele werkomgeving, een
goede begeleiding en een interessante praktijk.

Kandidaten kunnen zich aanmelden door een brief
vergezeld van cijferlijst en CV te zenden aan:

Norton Rose advocaten
T.a.v. mevrouw Kim Goes
Postbus 94142
1090 GC AMSTERDAM
kim.goes@nortonrose.com
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